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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Cj.:
PID: RSDBXBFPLF-03 
Doručeno: 23.06.2021 
Listu: 0 
Druh: SVAZEK

eg-d
ČLEN S K U P I N Y  E.ON

SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Číslo 9090008087

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřely v souladu s § 86, odst. 2, písm. d) 
stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. EG.D, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, 
vložce 8477
sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400 
zastoupená ve věcech smluvních:

i, vedoucím Správy sítě VN a NN 
jdoucím Regionální správy Jindřichův Hradec 

zastoupená ve věcech technických: technikem Regionální správy
Jindřichův Hradec 565 31- 
jako „vlastník technické infrastruktury'3 4

a

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
zastoupené

jako „žadatel o rozhodnutí o umístění stavby"

(oba též jako „smluvní strana" nebo „smluvní strany"),

takto:

ČI. I.
Úvodní ustanovení

1. Vlastník a provozovatel technické infrastruktury, společnost EG.D, a.s., (dále také „EG.D") 
je oprávněn vykonávat činnosti ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (dále jen „energetický zákon").

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby silnice/dálnice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, (dále také „žadatel") nazvané „I/34 Pravíkov PHS" (dále jen 
„stavba") v rámci žádosti o jeho vydání zahrne do této žádosti i přeložku zařízení distribuční 
soustavy (dále jen „přeložka") ve vlastnictví EG.D.
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ČI. II.
Předmět smlouvy

1. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby prohlašuje, že v rámci stavby bude nutné 
realizovat vyvolanou přeložku ve vlastnictví EG.D.

2. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby bere na vědomí, že přeložku zajistí společnost 
EG.D, a.s. , jakožto vlastník technické infrastruktury. Toto bylo žadateli o rozhodnutí o 
umístění stavby sděleno i ve Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností 
v ochranném pásmu zařízení DS (WN, VN, podzemní NN) popř. Souhlasu s činností a 
stavbou v blízkosti zařízení DS (nadzemní NN) č. 27037622 ze dne 8.6.2021 ve smyslu § 
161 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavebního 
zákon), a že žadatel o rozhodnutí o umístění stavby je povinen nést náklady přeložky ve 
smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném znění.

3. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby dále bere na vědomí, že způsob a podmínky pro 
provedení přeložky ve smyslu výše zmíněných vyjádření (resp. Vyjádření společnosti 
EG.D, a.s. platné v době realizace přeložky) budou upraveny v samostatné Smlouvě o 
přeložce, která bude uzavřena před vlastní realizací přeložky v době, kdy bude zřejmé, 
že stavba a tím i přeložka budou skutečně realizovány a bude znám termín 
započetí realizace stavby.

4. Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. d) Stavebního 
zákona v platném znění pouze pro účely územního řízení a nenahrazuje Smlouvu o 
přeložce, která bude uzavřena před vlastní realizací přeložky, a bez jejíhož uzavření 
nebude ze strany EG.D přeložka realizována.

5. Součástí žádosti o rozhodnutí o umístění stavby bude dokumentace stavby zpracovaná 
žadatelem o rozhodnutí o umístění stavby, která bude obsahovat i přeložku dle 
technického řešení uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy a trasu zařízení distribuční 
soustavy i trasu přeložky dle přílohy č. 1 této smlouvy. Žadatel o rozhodnutí o umístění 
stavby je povinen tuto dokumentaci v dostatečném časovém předstihu před podáním 
žádosti o zahájení územního řízení předložit EG.D k odsouhlasení. Součástí podané 
žádosti musí být kromě zpracované dokumentace tato smlouva a souhlasné vyjádření 
EG.D ke zpracované dokumentaci přeložky.

6. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby bere na vědomí, že bez udělení souhlasu EG.D 
s projektovou dokumentací přeložky DS EG.D nemůže být uzavřena Smlouva o přeložce 
a přeložka ze strany EG.D realizována.

ČI. III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

2. Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po 
jednom obdrží každá smluvní strana a jedno vyhotovení bude žadatelem použito jako 
příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu výše 
uvedeného ustanovení Stavebního zákona.
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3. Protože se na tuto smlouvu uplatní výjimka z povinnosti uveřejnění stanovená v § 3 odst. 
2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá 
tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti 
a účinnosti podpisem posledního z oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Situační výkres se zákresem stávajícího zařízení DS a navrhované přeložky

Příloha č. 2: Popis technického řešení přeložky a předpokládané náklady stanovené 
v době uzavírání této smlouvy

dne:.......U J f c . M , dne:......................

Za Vlastníka technické infrastruktury: Za Žadatele o rozhodnutí o umístění stavby:
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Příloha č. 1 -  Situační výkres s původním umístěním zařízení DS EG.D a se 
zákresem přeložky
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Příloha č. 2 -  Popis technického řešení přeložky a předpokládané náklady 
stanovené v době uzavírání této smlouvy

Technické řešení:
Stávající kmenové venkovní vedení NN v úseku od stávajícího D sloupu č.b. 45 u 

autobusové zastávky ve směru Božejov podél celé komunikace až k podpěrnému bodu 
č.b.32 před č.p. 24 včetně bude demontováno a nahrazeno kmenovým kabelovým vedení. V 
projektové dokumentaci bude výpočtem provedeno ověření únosnosti stávající dvojitého 
sloup č.b 28 mezi u č.p.21 a 33 po provedení demontáže kmenového vedení NN. V případě 
vyhovující únosnosti po demontáži kmenového venkovního vedení NN podél komunikace 
I/34 bude stávající sloup č.b. 28 ponechán a rovněž bude ponecháno z něho odcházející 
stávající venkovní vedení NN přes komunikaci I/34 k č.p 15 a venkovní vedení NN směr k 
č.p. 12. V souvislosti s demontáží stávajícího kmenového venkovního vedení NN dojde dále 
k nezbytným úpravám stávajících kabelových přípojek NN, kabelových pilířů a kabelových 
skříní pro jednotlivá stávající odběrná místa, která jsou napojená z kmenového venkovního 
vedení NN mezi č.b. 45 u zastávky -  č.b. 28 -č.b. 32 u č.p.24 určeného k přeložení do 
kabelu. Situace návrhu technického řešení přeložky - viz. příloha č.1

V projektové dokumentaci bude jednoznačně vyřešena technická a časová 
koordinace SO Přeložky NN (demontáže stávajícího venkovního a pokládky kabelového 
vedení NN) s ostatními stavebními objekty stavby I/34 Pravíkov PHS včetně stanovení 
rozsahu přípravných a dokončovacích prací (bourání stávajících povrchů, dočasné a 
definitivní skládkování bouraných materiálů, rozsah a skladba povrchů určených k definitivní 
úpravě a pod...) požadovaných v rámci SO Přeložky.

Výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky stanovených v době uzavírání 
této smlouvy:
V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 
9090008087 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných 
nákladů na provedení přeložky 2.378.237 Kč.
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